
Suvekool teaduse populariseerijatele 
 

Ülle Marike Papp ja Liivi Pehk 

Nelijärve 

16.August 2016 



Teemad 

• Soolisuse mõistest 
• Soolised erinevused haridusvalikutes, LTT 
• Uuringud – probleemid ja järeldused 
• Müüdid ja stereotüübid – millised on ja kuidas 

murda? 
• Kuidas tüdrukuid ja poisse motiveerida?  

– (senised uuringutulemused ja võimalikud 
stereotüpiseerimise ohud) 

• Teeme+ ?? ( TAT , kuidas probleeme ja eesmärke 
sõnastada? 
 



Sugu  kui sotsiaal-demograafiline 
kategooria,  

 mille alusel kategoriseeritakse inimesed 
kahte kõige suuremasse sotsiaalsesse gruppi 

 Seoses  inimõiguste, demokraatia, ja soolise 

ebavõrdsuse/võrdsuse küsimustega  kasutatakse naiste ja 
meeste õiguste, võimaluste, kohustuste ja vastutuste 

statistiliseks võrdlemiseks.  

 



Soo mõiste 

Soolisus 

Sotsiaalne sugu 

Naiseks olemise 
normid ja 
ootused 

Meheks olemise 
normid ja 
ootused 

Bioloogiline 
sugu 

Anatoomilis-
füsioloogilised 

erinevused 



 

Soolisus – keeruline nähtus, mille 

 

• lihtsamaks tegemiseks on konstrueeritud soolise 
määratlemise/kategoriseerimise mõisted – 
naised/mehed ( tüdrukud ja poisid) 

 

• Bioloogilised tunnused (reproduktiivne 
funktsioon, lihasmass, karvakasv jms) 

• Sooline identiteet 

• Sooline eneseväljendus 

 



Soolisuse mitu tähendust 
 

 

 

 

Ühiskonna soosüsteem 
ja nn. sotsiaalne sugu 

tunnused, 
karakteristikud, 
keeleväljendid, 

kuvandid, atribuudid, 
normid, mis aitavad 

naiselikkust ja 
mehelikkust eristada  

Sooideoloogia ja 
soostereotüübid ja -

rollid 
 

Sooline 
enese-

väljenda-
mine 

 

 

Bioloogiline sugu: 

bioloogilised 
tunnused 

(reproduktiivne 
funktsioon, 

lihasmass, karvakasv 
jms 

Sooline 
identiteet 



Näeme esimesel hetkel soolist 
eneseväljendust 



Kas lapsed või poiss ja tüdruk? 



Küsimuseasetusi 

• Miks õppeprotsess ei tekita poistes ja 
tüdrukutes võrdset huvi kõigi ainete vastu, 
eelkõige teaduslike ja tehniliste ainete osas? 

• Miks tütarlapsed ei vali ebatraditsioonilisi 
kutse-ja erialasid? 

• Miks poisid ei vali eriala haridus-, tervishoiu- 
või humanitaarvaldkonnas?  

• Miks poiste lugemisoskus jääb tüdrukute 
omast maha? 



Kas müüt või tõde? 

• Naised ja mehed, tüdrukud ja poisid on oma 
loomult täiesti erinevad ja see on paika 
pandud looduse ja hormoonide poolt. 

•        



Psühholoogia valdkonnas tehtud sooliste 
erinevuste uuringute meta-analüüs 

• Janet Hyde, Berkeley 
Ülikooli prof.  

•  5000 uurimust, ca 7 
miljoni katseisiku põhjal 

Matemaatilised, 
verbaalsed ja 
ruumilised võimed, 
agressiivsus, 
eneseteadlikkus, 
arvutikasutuse oskused 

 

http://psych.wisc.edu/faculty/bio/hyde.html
http://psych.wisc.edu/faculty/bio/hyde.html


Kas müüt või tõde?  

• Teatud õppeained sobivad rohkem poistele ja 
teised tüdrukutele. 

 



PISA, 2009, 86 riiki 

• Soolised erinevused matemaatilises suutlikkuses 
– on väikesed ja üha vähenevad 
– on peamiselt seotud konkreetsele riigile omaste sotsiaalsete 

teguritega 
• on riike, kus erinevused puuduvad, riike, kus poistel on paremad tulemused ja 

riike, kus tüdrukutel on paremad tulemused 

    (Oluline argument bioloogilise determinismi ja 
essentsialismi vastu) 

 
• Riikides, kus naiste ja meeste vahel on vähem ebavõrdsust, 

saavutavad nii poisid kui tüdrukud matemaatikas paremaid tulemusi 
– Kane, J. M. and J. E. Mertz (2012) Debunking Myths about Gender and Mathematics 

Performance. Notices of the American Mathematical Society, 59(1): 10-21. 
      



Müüt või tõde? 

 

• Poiste ja tüdrukute bioloogilised erinevused 
tingivad erinevused ka eelistustes, huvides ja 
õpistiilides. 



Teadus väidab: 

• Stereotüüpsed ühiskonnapoolsed ootused sunnivad 
inimesi omandama just neid omadusi ja võimeid ning 
rolle, mida naistelt ja meestelt, tüdrukutelt ja poistelt 
on oodatud.  

 

• Käitumismustreid vormivad eelkõige ootused, mis 
edastatakse igapäevase suhtlemise käigus 
täiskasvanute ja laste vahel. 

 

• Soolised eelistused tegevuse, värvide, mänguasjade 
jmt osas on sotsiaalselt konstrueeritud.  



Uuringutest selgunud: 

• Poiste ja tüdrukute erineva käitumise põhjustavad 
nii bioloogilis-füsioloogilised tegurid kui ka 
väliskeskkonna mõju ,  

• käitumiserinevused tuginevad sotsiaalsele 
praktikale, (kogemustele) 
 

• Tegelikult on tüdrukute ja poiste unistused 
sarnased, mõlemad on ambitsioonikad ja 
võistlushimulised, mõlemaid inspireerib edu ja 
võim, kuid viisid nende väärtuste saavutamiseks, 
on sooliselt erinevaks kujundatud.  
 



Kas müüt või tõde? 

• Poistel ja tüdrukutel on erinevad 
kaasasündinud huvid ja akadeemilised 
tugevused 

 



Argikeelsed väljendid 

• “Tüdrukud on loomult korralikumad, 
motiveeritumad, sõnakuulelikumad.  

• Poisid on jälle sündinud loovamad, 
algatusvõimelisemad, tahavad kogu aeg 
midagi uut ja ise teha.” 



Müüt! 

• Naiste ja meeste ajud ei erine kognitiivsete võimete poolest 
– kõik oleneb rohkem sellest, kuidas sotsialiseerimise käigus 
on õpitud oma aju kasutama.  

• • Stereotüüpsed ühiskonnapoolsed ootused sunnivad 
inimesi omandama just neid omadusi ja võimeid ning rolle, 
mida naistelt ja meestelt, tüdrukutelt ja poistelt on 
oodatud.  

• • Tegelikult on naiste ja meeste kui ühiskonna kahe kõige 
suurema sotsiaalse grupi sees erinevusi rohkem kui naiste 
ja meeste kui kahe sotsiaalse grupi vahel.  

• • Poiste ja tüdrukute võimed, anded, hoiakud ja 
käitumisviisid kattuvad ning enamikel juhtudel kattuvad nad 
väga suures ulatuses 
 



Gordelia Fine – Austraalia 
neuropsühholoog 

• “Ei ole kaasasündinud ajude “soolist programmeerimist”, vaid 
inimese areng konstrueeritakse samm-sammult pideva ja 
dünaamilise suhtlemise käigus aju, geenide ja keskkonna 
vahel.”  

• “Pole ühtki aspekti ajutegevuses,  

 mis ei oleks mõjutatud  

 kultuurilistest stereotüüpidest.”  
 

Delusions of Gender: How Our Minds, Society, and Neurosexism  

Create Difference, 2010 

(Book of the Year) 



Kas müüt või tõde? 

• Lasteaias ja koolis koheldakse kõiki võrdselt 

 



2009: Milliste oskuste ja omaduste arendamisele peaks  
poiste ja tüdrukute kasvatamisel erilist tähelepanu pöörama 
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Õpetajad on osa Eesti ühiskonnast:  
Milliste oskuste ja omaduste arendamist peetakse oluliseks poiste ja tüdrukute 

kasvatamisel? 
(Soolise võrdõiguslikkuse monitooring, 2013) 

 
 

https://www.sm.ee/sites/default/files/content-
editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/sooline_vo_monitooring_2013_veeb.pdf 
 

https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/sooline_vo_monitooring_2013_veeb.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/sooline_vo_monitooring_2013_veeb.pdf
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/sooline_vo_monitooring_2013_veeb.pdf


Kas õpetajad teevad tüdrukutel ja 
poistel vahet? N = 649, SIHT 2015 
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Õpilaste uuring, 2015 

Õpilased tajuvad, et: 
• Poistele on rohkem vabadust lubatud, nendega pahandatakse 

rohkem, aga neilt ei oodata õppetöö osas nii palju ja nende 
reeglite rikkumisi võetakse loomulikuna 

 

• Tüdrukutelt oodatakse perfektset ja eeskujulikku käitumist, 
reeglite järgimist, korralikkust käitumises ja laitmatust 
õppetöös 

    

 



Populaarse poisi ja tüdruku omadused: sarnased 
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Miks me vajame LTT erialadele 
rohkem naisi? 

• Eesti kõrgtehnoloogilises või teadmusmahukas 
tootmises ja teenustes on puudu nii ca 30 000 
töötajat kui ka ca 30 000 töökohta. Samal ajal on 
madaltehnoloogilises töötlevas tööstuses üle ca 21 
500 töökohta ja töötegijat.  

• Matemaatika osatähtsus tehnoloogiate 
pealetulemisega pigem kasvab ja seda tuleb õpetada 
ka mitte-reaalainete inimestele    

• Mitmekesisus tööjõus aitab kaasa ettevõtetes 
loomingulisuse, tootlikkuse ja innovatsiooni kasvule 

 
Allikas: Töö ja oskused 2025,  http://oska.kutsekoda.ee/wp-content/uploads/2016/04/Tulevikutrendid-1.pdf 



Allikas: www.nerdybaby.com 



Numbrid näitavad, et... 

Eesti statistika aastaraamat, 2015 



Numbrid näitavad, et... 



 
 

Hõivatud tegevusala ja soo järgi, 2011 
Statistikaamet 

 
 
 



Uuringutest selgub, et.... 
• Keskharidusastme lõpetajate hulgas eelistas loodus- ja täppisteaduste 

valdkonda esimese valikuna 23% meestest, kuid vaid 8% naistest 

• Loodus- ja täppisteaduste valdkond oli rohkem populaarne teaduskoolides 
osalenute seas 

(Koolilõpetajad ja nende karjäärivalikud. Keskharidusastme lõpetajate valikute uuringu aruanne, Praxis 
2012 

• Huvi IT õppimise vastu tekkis enamasti juba lapsepõlves, kui saadi isiklik 
arvuti  või arvutiga midagi ise teha 

 (Raport: Mis saab Eesti IT haridusest 2012) 

• LTT-ga seostatavatel õppekavadel õppijate osakaal kõigist huvikoolide 
õppuritest oli 2014/15. õa-l ca 2,9% (kokku ca 3 100 noort) 

(HTM aastaanalüüs 2015) 

 



Uuringutest selgub, et... 

• Õpilastest, kes näitasid mõne LTT valdkonna aine 
(bioloogia, matemaatika, füüsika, keemia) vastu suurt 
huvi üles, jätkas LTT valdkonnas õpinguid kõigest 
42%. 

Teadust ja tehnoloogiat populariseerivad tegevused Eestis, Praxis 2013 

• Vanust 13-17 aastat on uuringute kohaselt nimetatud 
kriitiliseks perioodiks, mil tehakse esialgsed tulevast 
elukutse valikut kujundavad otsused 

 (Gras-Velazquez et al. 2009) 

• Järjestuselt teine lemmikaine abiturientidel (nii 
poistel kui tüdrukutel) on matemaatika  

(Kindsiko, Türk, Kantšukov, 2015) 



Miks tüdrukud ei vali LTT erialasid? 

80% tüdrukutest usub, et LTT erialade õppimine 
loob neile häid karjäärivõimalusi,  

 61% tüdrukutest usub, et nad võiksid teenida 
teadus – ja tehnoloogia sektoris paremat palka kui 
teistes sektorites,  

kuid ainult kolmandik tüdrukutest valib LTT eriala. 
Allikas: https://www.accenture.com/ie-en/company-powering-economic-growth 

? 
 



Miks tüdrukud ei vali LTT erialasid? 

• Ühiskonnas levinud hoiakud (vanemad, õpetajad, õpilased), et  
LTT erialad sobivad paremini meestele (poisid saavad 
reaalainetes paremini hakkama, need erialad sobivad paremini 
meeste isiksuse ja hobidega) 

• Tüdrukutel puuduvad naissoost eeskujud LTT erialadel 

• Ühiskonnas soodustatakse traditsioonilisi karjäärivalikuid (nn 
meeste ja naiste tööd) 

• Eelarvamus, et LTT erialadel õpitavad ained on liiga keerulised 

• Info, mida edastatakse LTT erialade ja õppekavade kohta ei 
motiveeri tüdrukuid seda eriala valima ja napib infot töö 
iseloomu kohta  

• Hirm olla ainus tüdruk kursusel 



Uuringutest selgub, et.... 

Allikas: Koolilõpetajad ja nende karjäärivalikud, Praxis 2012 
http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2014/03/2012-
Koolilopetajad-ja-nende-karjaarivalikud.pdf 

Allikas: Mis saab Eesti IT haridusest?, Tartu 2015 
https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ikt/files/iktraport_31.08.2015.
pdf  



Noorte haridusvalikuid mõjutavad: 

• varasem kokkupuutumus valdkonnaga 

• kuvand seal õppivatest ja töötavatest inimestest ja 
tööst 

• tugevus teatud õppeainetes 

• karjäärivõimalused 

• ühiskonnas kinnistunud stereotüübid naistele ja 
meestele sobivatest erialadest („pole minu ala“, ) 

 
Allikas: Koolilõpetajad ja nende karjäärivalikud. Keskharidusastme lõpetajate valikute uuringu aruanne, Praxis 2012 



Uuringutest selgunud 

 

 

• Erinevused on suuremad soogruppide sees kui 
kahe soogrupi vahel 

• õpilaste ja õpetajate ootused mõjutavad 
rohkem kui tegelikud saavutused  



 
 Sotsiaalsed soolised erinevused  

on omandatud sotsialiseerumise käigus 

  Meeste ja naiste psühholoogilised, 
sotsiaalsed, kultuurilised erinevused ei ole 
oma päritolult bioloogilised, olemuslikud,  

 vaid tulenevad sotsialiseerumise käigus 
omandatud käitumismudelitest, soolisest 
identiteedist. 

Areng toimub geenide, aju ja keskkonna 
koosmõjus. 







Sooline sotsialiseerimine: lastele luuakse nn. 
sootüüpilised keskkonnad sisustuse, mänguasjade ja  

mängudega 

• tüdrukute mänguasjad 
seostuvad koduste 
rolliülesannetega – 
nukud, sööginõud jms.  

 

• poiste mänguasjad on 
mitmekesisemad, 
sellised, millega 
tegeletakse väljaspool 
kodu 





Lasteaed,kool ja variõppekava 

• Koolis kujuneb tüdrukutel ja poistel teadmine 
oma intellektuaalsetest ja muudest võimetest.  

• Sellised enesekohased uskumused määravad 
hilisemad ametivalikud ja karjääri. 

 

• Karjäärivalikuid mõjutavad kõige rohkem 
ühiskonnas levinud soolised stereotüübid. 



Steretyyp.ee? 
 

• Kas näeme stereotüüpi? 

 

 



Stereotüübid on   
 

   kirjeldavad (omadusi ja käitumisi, mida 
teatud sotsiaalsesse gruppi kuulujatale 
iseloomulikuks peetakse)  

   normatiivsed, hõlmates ettekirjutusi, 
kuidas teatud sotsiaalses grupis tuleb käituda 

 

Soostereotüübid mitte ainult ei määratle, millised 
tüdrukud ja poisid, naised ja mehed on, vaid 
kirjutab ka ette, millised need peavad olema. 

 



Soostereotüübid 

 

• Lihtsustavad, liigselt üldistavad,  

• Tähtsustavad üle gruppidevahelisi erinevusi 

• Mõjutavad enesekuvandit ja tüpiseeritud 
isikute käitumist 

– Nt. Õpetajad seostavad tütarlaste 
matemaatikaedu usinuse ja õppimisega, poiste 
oma andekusega 



Soolised stereotüübid n/m omaduste, 
rollide, tegevusvaldkondade jms kohta 

• vastandavad tüdrukuid ja poisse, naisi ja mehi, 

• rõhutavad tütarlaste ja naiste madalamat 
staatust,  

• varjavad individuaalsust,  

• kujundavad eelarvamusi ja  

• põhjustavad soolist diskrimineerimist.  

 

 



Stereotüpiseerimise negatiivne mõju 

• Stereotüübist tulenevad ootused mingisse 
soogruppi kuuluva indiviidi käitumise kohta 
võivad surudagi teda rolli, kus ta justkui 
kinnitab neid ootusi.  

• Sooline identiteet ning soorollile kohane 
käitumine tingib erinevused võimalustes, mis 
poistele ja tüdrukutele avanevad (see 
omakorda süvendab soolist ebavõrdsust). 

 



Näiteks eelarvamus, stereotüüpne 
hoiak… 

• et matemaatika  on poiste/meeste  värk… 

 

– loob norme, määrab tüdrukute hoiakuid ja 
suuremat ärevust 

 

– tekitab kõrgema  esinemis/sooritusärevuse isikule, 
kes peab täitma ülesandeid,  mille kohta 
arvatakse, et samalaadsete isikute rühm ei saa 
sellistega hakkama 

 



Matemaatika-hirm/ärevus/pelgus? 
PISA (Mathematics Anxiety)  

 
• Matemaatika-hirmu tundsid rohkem tüdrukud kui poisid,  

– Õpilaste küsitlus ( 5 küsimust) nt. – kardan, et saan halvad hinded mat-s, kodutööde tegemisel 
– ei saa hakkama 

• Ja rohkem soolist võrdsust hindavates ühiskondades 
 

•   St. poiste enesehinnang oli kõrgem 
 

• Ema tegelemine LTT-ga ei mõjutanud tütarlaste hoiakuid ;  
• Vanemad ootavad oma poegadelt rohkem LTT-ga tegelemist kui tütardelt 

 
• Karjäärivalikud peegeldavad rohkem hoiakuid ja enesekindlust kui tegelikud 

õpitulemused  
 
 

• Stoet G, Bailey DH, Moore AM, Geary DC (2016) Countries with Higher Levels of Gender Equality Show 
Larger National Sex Differences in Mathematics Anxiety and Relatively Lower Parental Mathematics 
Valuation for Girls. PLoS ONE 11(4): e0153857. doi:10.1371/journal.pone.0153857 



Soosüsteemi tekke- ja 
toimimismehhanismid 

Sooline eristamine 

• Binaarne vastandamine 

• Erinevad keskkonnad 

• Erinev kohtlemine 

• Soorollide 
sotsialiseerimine 

• Identiteedid 

Hierarhia (erinev 
väärtustamine) 

• mees kui norm 

• keel 

• ebavõrdne kohtlemine 
(erinevad ressursid, 
müüdid, eelarvamused) 

• enesekohased 
uskumused 

Eristatuse, 
vastandamise ja 
hierarhia 

• normaliseerimine 

• internaliseerimine 



Stereotüüpe toetavad kuvandid 



Sooliste erinevuste konstrueerimine? 



Innove Facebook: 
Vali kutsekoolis õige eriala:  
4 müüti IT-erialade kohta, mis tõestab, et itimees pole 
patsiga tüüp büroo keldris 

Vali kutsekoolis õige eriala:  
dekoraatori ametiga käivad koos ettevõtlikkus ja 
loomingulisus 

…Pealegi, ka patsiga tütarlapsed on pädevad 
veebidisainerid või programmeerijad 



www.startIT.ee 

 
 
 
 
 
 

• Karjäär 
• IKT on tööstusharu, mis läbib teisi valdkondi horisontaalselt. See tähendab põhimõtteliselt seda, et 

tugeval spetsialistil on võimalik saada hea töökoht ükskõik millises tööstusharus – olgu selleks või 
muusikatööstus, moetööstus või näiteks puidutööstus. 

• Tehnilise toe spetsialist 
IT testija 
Multimeediumi spetsialist 
Arvutisüsteemide spetsialist 
Tarkvara programmeerija 
Tarkvara planeerija 
Mobiilside spetsialist 
Sidevõrgu spetsialist 
IT ärikonsultant 
IT projektijuht 
IT juht 
 

http://startit.ee/karjaar/ikt-ametid/tehnilise-toe-spetsialist/
http://startit.ee/karjaar/ikt-ametid/it-testija/
http://startit.ee/karjaar/ikt-ametid/multimeediumi-spetsialist/
http://startit.ee/karjaar/ikt-ametid/arvutisusteemide-spetsialist/
http://startit.ee/karjaar/ikt-ametid/tarkvara-programmeerija/
http://startit.ee/karjaar/ikt-ametid/tarkvara-planeerija/
http://startit.ee/karjaar/ikt-ametid/mobiilside-spetsialist/
http://startit.ee/karjaar/ikt-ametid/sidevorgu-spetsialist/
http://startit.ee/karjaar/ikt-ametid/it-arikonsultant/
http://startit.ee/karjaar/ikt-ametid/it-projektijuht/
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OSKA aruande illustratsioonid 



Teeme keemiat.eu 
 http://teemekeemiat.eu/ 

http://teemekeemiat.eu/
http://teemekeemiat.eu/


 
Keelekasutuse olulisus? 

 
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) 
projekt “Reaalainetega edukaks” 



Esinejate sooline tasakaal? 
Projekt "Eesti IKT klaster" 

  

 

 

 

 

 
• Tallinnas osalesid diskussioonis Nortali asutaja ning tegevjuht Priit Alamäe, Skype Estonia juht Andrus Järg, 

Uptime OÜ juhatuse liige Raimo Seero ning Elisa Eesti tegevjuht Sami Seppänen. Arutelu viis läbi Henrik 
Roonemaa 





Millal hakkavad toimuma 
ametivalikud? 

• Valikuprotsess algab tunduvalt varem kui 
keskhariduse omandamise lõpusirgel (Leach ja 
Zepke 2005).  

• 14. eluaastaks on enamikul noortel välja 
arenenud kaks karjäärivalikuga seotud pädevust – 
– mina-käsitus (ingl self-concept) ja  
– ametialadega seotud taju.  
 
Karjäärivaliku tegemisel lähtutakse sel ajal  

ametiala mainest ja  
tajutud maskuliinsusest/feminiinsusest (Gottfredson 2005). 



Kuidas muuta LTT erialad tüdrukutele 
atraktiivsemaks? 

1. Õpetaja, lapsevanema või tööandjana püüa 
vabaneda sinus endas peituvatest 
eelarvamustest tüdrukute võimete ja sobivuse 
kohta 
 
 
 
 

Stereotüübi testid:  
http://www.stereotyyp.ee/testi-oma-strereotyype 
http://www.understandingprejudice.org/iat/genframe.htm 
 

 
 
 

http://www.stereotyyp.ee/testi-oma-strereotyype
http://www.stereotyyp.ee/testi-oma-strereotyype
http://www.stereotyyp.ee/testi-oma-strereotyype
http://www.stereotyyp.ee/testi-oma-strereotyype
http://www.stereotyyp.ee/testi-oma-strereotyype
http://www.understandingprejudice.org/iat/genframe.htm


Näited  

Näide 1: Väljavõte 6 klassi eesti keele tasemetöö lühianalüüsist: 
Algustähe õigekirja ülesanne (4) sisaldas 20 juhtu, mille puhul pidid 
õpilased otsustama, kas kasutada suurt või väikest algustähte. 
Ülesande eest oli võimalik saada 10 punkti. Ülesande lahendamise 
keskmine tulemus oli 86,3%; poistel oli õigete vastuste protsent 83,1 ja 
tüdrukutel 89,6. 
 
Näide 2: Väljavõte 6 klassi matemaatika tasemetöö lühianalüüsist: 
Mõõtühikute teisendamine. Üks keerulisemaid ülesandeid. Poistel oli 
ülesande lahendatus parem kui tüdrukutel (lahendatus vastavalt 56,3% 
ja 50,5%, vahe 5,8%P). 
Kõige keerulisemaks osutus pindalaühikute teisendamine (lahendatus 
36,6%; poiste ja tüdrukute lahendatus vastavalt 34,2%, ja 39,1%, vahe 
4,9%P). 
 
Näide 3: http://online.le.ee/2015/11/11/palivere-koolis-alustab-
laupaeval-tegevust-robootikaring 
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Kuidas muuta LTT erialad 
tüdrukutele atraktiivsemaks? 

2. Inseneriks õpitakse, mitte ei sünnita 
 

– Riikides ja kultuurides, kus tütarlaste osakaal LTT 
erialadel on maailmas suurimad, kehtib arusaam, et edu 
saavutamine sõltub rohkem jõupingutuse suurusest, mis 
selle nimel on tehtud, kui isiklikest võimetest (Stevenson & Stiger, 
1992) 

– Vaimsed võimed on arendatavad 

– Uuringud näitavad, et mida rohkem on lapsed 
loodusteadustega tegelenud ja kokku puutunud, seda 
suurem on nende motivatsioon ja veendumus, et 
loodusteadused on huvitavad ja nauditavad (Mantzicopoulos, 
Patrick, & Samarapungavan, 2008) 

 



Näide 

http://www.klotsid.com/lego-educational/lego-mindstorms-education-ev3-core-set/417220 
 

Allikas: http://vanderbilt.edu/gised/wp-
content/uploads/Sorby_DevelopmentAssessmentCourse-
Enhancing3DSpatialVisualizationSkillsEngineering.pdf 

http://www.klotsid.com/lego-educational/lego-mindstorms-education-ev3-core-set/417220
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Kuidas muuta LTT erialad tüdrukutele 
atraktiivsemaks? 

3. Lubage tüdrukutel samuti olla leiutajad ja katsetajad, 
nii nagu seda lubatakse poistele 

https://www.youtube.com/watch?v=XP3cyRRAfX0 

 

Paljude suurte innovaatorite elulood räägivad sellest, 
kuidas nad lapsepõlves asju koost lahti võtsid ja kokku 
panid, kuid vähesed nendest on naiste elulood 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XP3cyRRAfX0


Uued mänguasjad 



Kuidas muuta LTT erialad tüdrukutele 
atraktiivsemaks? 

4. Näidata, et loodusteaduste- ja tehnoloogia 
erialade hulgas on väga palju erinevaid valikuid ja 
igaüks võib nende hulgast leida endale sobiva 
On ametid 
-   mis on suunatud teiste inimeste aitamisele 
- kus on vaja palju suhelda ja teha koostööd 
- kus on vaja koolitaja oskusi jne 
 
https://www.wisecampaign.org.uk/uploads/wise/fil
es/PeopleLikeMe_Poster_PrintMe.pdf 
 
 

https://www.wisecampaign.org.uk/uploads/wise/files/PeopleLikeMe_Poster_PrintMe.pdf
https://www.wisecampaign.org.uk/uploads/wise/files/PeopleLikeMe_Poster_PrintMe.pdf
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Head praktikad 
People like me 

Innovaatiline lähenemine motiveerimaks tüdrukuid valima edasiõppimiseks LTT 
erialasid 
Motiveerimisel kasutatakse lähenemist, kus tüdrukud määratlevad omadussõnu 
kasutades enda isiksusetüübi ning seejärel näidatakse, et samasugused inimesed 
nagu nemad on LTT erialadel töötades edukad ja õnnelikud 
Abimaterjalid õpetajatele tundide läbiviimiseks kasutades „people like me“ 
metoodikat  
Sihtgrupp 11-14 aastased tütarlapsed 

 
https://www.wisecampaign.org.uk/about-us/wise-projects/people-like-me 
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Head praktikad 
CanTEEN 

Innovatiivne veebileht, kus läbi mängude ja 
erinevate interaktiivsete tegevuste  püütakse 
suurendada tüdrukute huvi loodusteaduste ja 
tehnoloogia vastu ja innustatakse neid valima 
LTT erialasid.  

 

http://canteengirl.org/ 

 

http://canteengirl.org/
http://canteengirl.org/
http://canteengirl.org/


 
Head praktikad 
Science: It’s a people thing- töötuba  
 
 

Töötoa algatajad on WISE ja Intel. Töötoa eesmärgiks on äratada  
tüdrukute huvi erialade vastu, kus nad on alaesindatud nagu füüsika ja 
arvutiteadused. 
 
 
Töötoas arutatakse müüte ja fakte naiste  
ja LTT erialade kohta. Kuidas need erialad on  
seotud teemadega, mis on tüdrukutele olulised  
ja räägitakse huvitavatest ametitest LTT valdkonnas. 
 
 
http://www.iop.org/education/teacher/support/girls_physics/people-
thing/page_61998.html 
  

http://www.iop.org/education/teacher/support/girls_physics/people-thing/page_61998.html
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Head praktikad 
Digigirls õpitoad 
 
 

MTÜ TechSisters korraldab alates 2013. aastast Digigirlsi 
õpitube.  
• Õpitubades räägitakse ja õpetatakse, kuidas ehitatakse 

äppe, disainitakse kasutajasõbralikke veebikeskkondi, 
millega tegelevad tarkvaratoodete projektijuhid, 
analüütikud ja testijad ning millised on paljud muud 
võimalikud IT-ala kutsevalikud.  

• Õpitubasid viivad läbi IT-valdkonnas töötavad naised.  
• Noortel on võimalus ise katsetada, kuidas täpselt näevad 

välja erinevad rollid  IT-ettevõttes ja saada valdkonnas 
töötavatelt naistelt nõu, mida tasub õppida ja kuidas ise 
enda oskusi suurendada 

 
http://www.digigirls.ee/opitoad 
 
  

http://www.digigirls.ee/opitoad
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Girls Who Code (girlswhocode.com) 

http://girlswhocode.com/


 
http://scigirlsconnect.org/page/activities 

 





 
http://startit.ee/videod/ 

Kes on teadmistega, oskustega? 
 



Kui me mingile nähtusele, asjale tähelepanu ei 
pööra, siis me seda ka ei näe 

• Kes on küsija, kes “teadja” rollis 

• Kes on abitu IKT probleemi ees? 

• Kes keda aitab? 

• Kes probleemi lahendab? 

• Kas tüdruku tehtav ülesanne on võrdväärne 
poisi poolt lahendatuga? 



FIRST LEGO League 2015 semi final in Tallinn Energy Discovery Center 



Camilla Schreiner,  
Oslo ülikool 

• Ei saa julgustada tüdrukuid valima huvi- ja erialasid nagu 
poisid. Nad ei soovi seda teha. 

• Tuleks näidata, et loodus- ja tehnikateadustes on palju 
sellist, mis sobib tüdrukute/naiste huvide ja ideaalidega. 
– Tüdrukud väljendavad sageli soovi teha “maailma paremaks”, 

seetõttu soovivad saada arstideks, psühholoogideks, 
veterinaarideks, õppida humanitaarteadusi… 

• Selleks,et tüdrukud sooviksid õppida insenerideks, tuleb 
neile näidata, et LTT ja inseneriks õppimine annab positiivse 
panuse ühiskonnale.  

• Tüdrukud peavad saama öelda, et nende karjäärivalikud on 
tähtsad ja tähendusrikkad… 
 

• http://kifinfo.no/en/2016/05/physics-can-be-feminine 
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Kas roosa ja helesinine teadus? 
 

 
• Kuidas teha “teadus” tüdrukute asjaks?  
• EL: Science: It's a girl thing! 
 
• Kas avardada tüdrukute mõtlemist, näidates, millistes eluvaldkondades on 

LTT-d  vaja.  
• Või soostereotüüpide vältimine ja võrdne kohtlemine, et avardada nii 

poiste kui ka tüdrukute valikuvõimalusi?  
 

• Miks poisid ei lähe humanitaar-, tervishoiu ja haridusvaldkondadesse? 
 
• Sotsiaalse konteksti keskne element on sooideoloogia - ideede, 

hinnangute, väärtuste ja  hoiakute kogum, mille abil normaliseeritakse ja 
õigustatakse kehtivat soosüsteemi, ootusi naiste ja meeste sotsiaalsetele 
rollidele 
 





Kuidas vähendada hirmu, tõsta huvi… 

• Koolides ITL poolt korraldatud 
tutvustusüritused on vähendanud õpilaste 
hirmu IT eriala keerulisuse ees. 

• Tüdrukud ja IKT rohkem “pildile” koos poistega 

 



Sooteadlik pedagoogika 

• eesmärgiks iga lapse enesehinnangu ja -teadvuse ning 
enesekindluse areng,  

• sooliste ja soogruppide vastanduste vältimine ning  

• laste vabastamine piiravatest eelarvamustest ja 
soostereotüüpidest.  

 

• Sooteadliku õpetuse ja kasvatuse puhul on õpetajad 
teadlikud ühiskonnas soolise diskrimineerimise aluseks 
olevatest teguritest ning oskavad õppe- ja kasvatustöös 
vähendada nende mõju. 



Kas sõnum on sooteadlik 



http://www.haridusjasugu.ee/about/ 

• Mõisted ja eesmärgid 

• Sootundlik pedagoogika 

• Õppematerjale 

• Uuringud 

• Soolise võrdsuse 
edendamine 

• Parimad praktikad 

 



TeaMe+; Teeme+ 
Soolise võrdõiguslikkuse edendamine kui läbiv teema 

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavates projektides on kõikide 
tegevuste kavandamisel, elluviimisel, seires ja hindamisel 
kohustuslik: 

– edendada soolist võrdõiguslikkust 

– vältida diskrimineerimist (soo, vanuse, rahvuse, 
nahavärvuse, puude, seksuaalse sättumuse, 
veendumuse alusel)  

– tagada puuetega inimestele juurdepääs 



TeaMe+; Teeme+ 
Soolise võrdõiguslikkuse edendamine kui läbiv teema 

Eesmärgid 

• Tagada nii meestele kui naistele võrdsed 
võimalused töö saamisel ja karjääri edendamisel 

• soolise segregatsiooni vähenemine hariduses ja 
tööturul – inimeste tegeliku potentsiaali parem 
ärakasutamine 

• soolise palgalõhe vähenemine 

• soostereotüüpide negatiivse mõju vähenemine 
eriala- ja karjäärivalikutele 



TeaMe+; Teeme+ 
Soolise võrdõiguslikkuse edendamine kui läbiv teema 

Soolist võrdõiguslikkust edendavad tegevused projektides: 

1) Tegevused, mis on suunatud alaesindatud grupi (tüdrukud) huvi 
äratamisele ja suurendamisele LTT erialade ja insenerikarjääri vastu 

2) Poiste ja tüdrukute vajadusi arvestavate LTT valdkonna huviringide 
läbiviimine 

3) Soostereotüüpide vaba LTT valdkonna karjäärivõimaluste ja 
teadusteemade tutvustamine 

4) Õpetajatele ja juhendajatele metoodikate ja abimaterjalide 
väljatöötamine tüdrukute LTT huvi ja pädevuse süvendamiseks jne 
 



TeaMe+; Teeme+ 
Soolise võrdõiguslikkuse edendamine kui läbiv teema 

Mõõdikud: 

• tüdrukute osalusprotsent LTT valdkonna 
tegevustes  

• ankeetküsitlused, millega mõõdetakse tütarlaste 
huvi ja/või teadmiste kasvu LTT valdkonnas 

•  LTT valdkonna erialade sisseastujate arv soo lõikes  

 

 

 



ÜKP võrdõiguslikkuse kompetentsikeskus 

Abimaterjalid, lisainfo ja nõustamine, tugi 
http://www.vordoigusvolinik.ee/kompetentsikeskus 

 

Liivi Pehk-  liivi.pehk@svv.ee  
Iivika Kalden- iivika.kalden@svv.ee  

Telefon: 6269 054 
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